
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT 

STEFFAN- PWYLLLGOR 

GWEINYDDIAETH 

COFNODION CYFARFOD YN FESTRI 

NODDFA 20-11-19 AM 6YH  

 

1. CROESO’R CADEIRYDD 

   Gwnaeth y Maer Cyng. Rob Phillips croesawu pawb i’r cyfarfod. 
 

2. PRESENNOL 

Y Maer Cyng. Rob Phillips, y Dirprwy-Faer Cyng. Selwyn Walters. 

   Meryl Thomas – Clerc y dref 

 

  YMDDIHEURIADAU 

Cyng. Helen Thomas, Cyng. Dinah Mulholland, Cyng. Kistiah Ramay & Cyng. 

Richard Marks. 

 

3. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD 26-09-19 

Cynigiwyd gan y Dirprwy-Faer Cyng Selwyn Walters ac eiliwyd gan y Maer 

Cyng. Rob Phillips bod cofnodion y 26ain o Fedi, 2019, yn gofnod cywir ac wedi 

eu harwyddo gan y Cadeirydd, y Maer Cyng. Rob Phillips. 

 

4. CYLCH GORCHWYL 

Gwnaeth y Maer, Cyng. Rob Phillips ychwanegu'r cylch gorchwyl i Caru Llambed. 

CYLCH GORCHWYL: CARU LLAMBED  

   
 Diben cyffredinol y Pwyllgor hwn yw: (a) bod gweithio gyda phartneriaid eraill yn y 

 dref yn cael effaith lesol ar wead economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac 

 amgylcheddol y gymuned leol. Grŵp ar y cyd gyda phartneriaid yw hwn sy'n cynnwys, 

 ond heb fod yn gyfyngedig i Siambr Fasnach Llambed, pontio Llambed, Llanbedr Pont 

 eglwysi, grwpiau diwylliannol a chymdeithasol.  

1. Ystyried a lle bo'n briodol annog, hwyluso neu drefnu digwyddiadau, gwyliau a 
gweithgareddau eraill yn uniongyrchol. 



2. Ystyried a lle y bo'n briodol annog, hwyluso ac ymgysylltu â phartneriaid i hyrwyddo 
datblygiadau sydd wedi'u nodi fel rhan o gynllun lle Llanbedr Pont Steffan, yr 
adroddiad ' Beth nesaf ar gyfer Llambed ' a chyflwyniadau gan bartïon â diddordeb. 

3. Datblygu a chydlynu ' brand ' i Lanbed a hyrwyddo'r ardal fel cyrchfan i ymwelwyr. 
4. Cefnogi ardal fusnes fywiog ac unigryw gydag amrywiaeth o siopau, a gwasanaethau 

masnachol a chymdeithasol. 
5. Cefnogi a hyrwyddo economi fywiog yn ystod y nos. 
6. Gwella cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau busnes, hamdden a chymdeithasol. 
7. Cynnal safle Llambed fel canolfan gwasanaeth lleol ffyniannus. 
8. Gwella amgylchedd y dref er budd trigolion, ymwelwyr a chenedlaethau'r dyfodol. 
9. Penodi is-bwyllgorau ad-hoc i oruchwylio prosiectau penodol sydd â therfyn amser. 

 
Bydd y Clerc yn anfon y cylch gorchwyl at yr holl gynghorwyr cyn y cyfarfod nesaf. 

 

5. RHEOLIADAU ARIANNOL 

Bydd y Clerc yn anfon y rheoliadau ariannol at bob cynghorydd cyn y cyfarfod nesaf. 

 

6. GLANHAWR STRYD 

Mae'r Clerc wedi siarad â'r Clerc yng Nghyngor Tref Tregaron ynglŷn â chyflogi 

glanhawr stryd. Maent yn cyflogi person am 30 awr y mis ar yr isafswm cyflog i 

lanhau'r strydoedd a fyddai tua £3000.00 y flwyddyn. Y Clerc i holi os yw CSC yn 

cyfrannu unrhyw beth tuag at dalu am y glanhawr. Bydd y pwyllgor gweinyddol yn 

adrodd yn ôl i'r Cyngor yn y cyfarfod misol nesaf i drafod a fyddem yn cyflogi person 

neu'n ei anfon allan i dendr 

 

7. PACGA 

Dywedodd y Maer y Cyng. Rob Phillips fod adroddiad y panel roedd gydnabyddiaeth 

yn union yr un fath ar gyfer eleni â'r llynedd. Bydd angen inni wneud penderfyniad 

yn y cyfarfod cyllideb cyllid ar gyfer pa lwfansau yr ydym yn talu i gynghorwyr, 

awgrymodd y maer eu bod yn talu'r un fath â'r llynedd, lwfans y maer o £1500.00 a 

lwfans £150.00 i'w dalu i bob cynghorydd oni bai eu bod yn ysgrifennu at y Clerc gan 

31.03.20 i gadarnhau nad ydynt am dderbyn y lwfan 

 

8. UFA  

Bil Llywodraeth Leol ac etholiadau (Cymru) a fydd yn caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 

oed bleidleisio mewn etholiadau cyngor lleol. 

Bydd Bil yn cael ei basio yn gofyn i gynghorau tref a chymuned gynhyrchu adroddiad 

blynyddol i nodi blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf ac i roi'r wybodaeth 

ddiweddaraf am y flwyddyn flaenorol i drigolion y dref. 

 

Dath y cyfarfod i ben am 7.10yh. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


